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L
EAN หรือระบบการบริหารแบบลี้นั แม่้หล้ายท่านั

จ้ะเคยได้้ยินัหรือร้้จั้ก แต่่ใช่ว่าจ้ะเข้าใจ้อย่างถ่องแท้ 

เพราะระบบการบริหารนัับจ้ากอด้ีต่จ้นัถึงปุ่ัจ้จุ้บันั ม่ีความ่

เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งต่ล้อด้เวล้า แทบจ้ะทุกนัาทีต่าม่ความ่ต่้องการของ

ล้้กค้า หากองค์กรใด้ยังติ่ด้กับวิธีการเดิ้ม่ ๆ หรือพอใจ้กับระบบ

เด้ิม่ ๆ โด้ยที�ไม่่ได้้เทียบเคียงกับองค์กรอื�นั ๆ อาจ้ทำาให้องค์กร 

ล้้าหล้ังได้้ จ้ากความ่เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งที�เกิด้ขึ�นัต่ล้อด้เวล้าข้างต่้นั

เป็ุ่นัสิ�งที�องค์กรจ้ะต่้องม่าฉุกคิด้ แล้ะเริ�ม่ที�จ้ะหาปุ่ระเด็้นัความ่

เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งส้่การ Benchmark กับองค์กรอื�นั แล้้วความ่

เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งนัั�นั สร้างศัิกยภาพให้กบัการแข่งขันักับองค์กรได้้ม่าก

นั้อยขนัาด้ไหนั ไม่่ว่าจ้ะเปุ่็นัศิักยภาพคนั ศิักยภาพกระบวนัการ 

แล้ะอื�นั ๆ

รีะบบบรี่หารีจ่ดการีแบบ	 LEAN	 ที�มีการีว่ดผ่ลด้านึ่

ว่ฒนึ่ธรีรีมองคู่์กรี	ภูาวะผ่่้นึ่ำ	 โคู่รีงสรี้างพ่้นึ่ฐานึ่	และการีดำเนึ่่นึ่

การีของรีะบบบรี่หารี	 โดยเนึ่้นึ่การีปรีะยุกต์่ใช้เคู่รี่�องม่อลีนึ่	 โดย

เฉัพาะการีจ่ดทำ	VSM:	Value	Stream	Mapping	เพ่�อให้ทรีาบถิ่่ง

กรีะบวนึ่การีหรี่อข่้นึ่ต่อนึ่ที�เป็นึ่คู่อขวด	ที�ต่้องปรี่บปรีุงกรีะบวนึ่การี

ผ่ล่ต่ให้ท่นึ่เวลา	(JIT:	Just	 in	Time)	โดยเนึ่้นึ่คูุ่ณภูาพ	คู่�าใช้จ�าย	

และการีจ่ดส�งไปส่�ผ่ลล่พธ์ทางธุรีก่จขององคู่์กรี	

Lean Management จงึเปีน็วัธิกีิารจดั็กิารทีมุ่ง่ลิด็ควัาม

สูญเปีลิ่า ซึ่งได็้รับกิารยอมรับกิันในระด็ับโลิกิวั่า มีแนวัทาง

ที่ชัด็เจน แลิะสามารถนำไปีใช้ในกิารพัฒนาองค์กิรติ์่าง ๆ 

ใหส้ามารถแข่งขัน แลิะอยูร่อด็ได้็ในยุคแห่งกิารเปีลิีย่นแปีลิง

อย่างรวัด็เร็วั สมาคมส่งเสริมเทคโนโลิยี (ไทย-ญี่ปีุ่น) หรือ 

ส.ส.ท. จึงได็้จัด็ติ์ั�งรางวััลิ Thailand Lean Award 

ขึ�น เพือ่เป็ีนกิารปีระกิาศเกีิยรติิ์คณุีให้แกิอ่งค์กิร

ที่มี ผลิงานดี็เด่็นด้็านกิารจัด็กิารแบบ Lean 

(Lean Management) เพ่ือมุ่งสู่ควัามเปี็น Lean 

Organization ติ์่อไปี 

Thailand Lean Award 2022

รอบชิิงชินะเลิิศ
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สิ�งสำคัืญ่ของการจัด้ปัระกวด้องคื์กรด้่เด้่นเพัื�อรับ 

Thailand Lean Award  คืือ

 เป็ุ่นัรางวัล้ด้้านั Operational Excellence ที�ม่ีเกียรติ่

ส้งสุด้ในัปุ่ระเทศิไทย 

 เปุ่็นัรางวัล้ที�ได้้รับการยอม่รับอย่างกว้างขวาง โด้ย

เฉพาะจ้ากภาคอุต่สาหกรรม่การผู้ล้ิต่ แล้ะบริการ 

 เปุ่็นัรางวัล้ที�ม่ีเกณฑ์ แล้ะกล้ไกการตั่ด้สินัที�ถ้กต้่อง

แม่่นัยำต่าม่แนัวทาง Lean Thinking 

 เป็ุ่นัระบบหรือกระบวนัการให้รางวัล้ที�ช่วยส่งเสริม่ให้ 

องคก์รมุ่ง่ม่ั�นัปุ่รบัปุ่รุงคณุภาพ ต่น้ัทุนั แล้ะความ่เรว็ของสนิัค้า แล้ะ

บริการให้ส้งขึ�นัอย่างเปุ่็นัระบบอย้่ต่ล้อด้เวล้า 

โด้ยม่วัต้ถุปัระสงคื์ 

1. ส่งเสริม่ให้กำลั้งใจ้แก่องค์กรที�ได้้ริเริ�ม่หรือมุ่่งม่ั�นัทุ่ม่เท 

ความ่พยายาม่ในัการนัำ Lean Management ไปุ่ใช้เปุ่็นัเครื�องม่ือ 

ในัการปุ่รับปุ่รุงทั�งคุณภาพ ต่้นัทุนั แล้ะความ่เร็วในัการส่งม่อบ 

2. ยกย่อง เชิด้ช้เกียรต่ิ แก่องค์กรที�สาม่ารถบรรลุ้ผู้ล้สำาเร็จ้

ในัการปุ่รับปุ่รุงเพื�อมุ่่งล้ด้ความ่ส้ญี่เปุ่ล้่าทั�วทั�งองค์กร  

3. เผู้ยแพร่ปุ่ระสบการณ์ขององค์กรที�ปุ่ระสบความ่สำาเร็จ้ 

โด้ยใช้การจ้ัด้การแบบล้ีนั (Lean Management) เปุ่็นักล้ยุทธ์ทาง 

ธุรกิจ้ให้เปุ่็นัแบบอย่างแก่สาธารณชนั 

4. เปุ่็นัรางวัล้ที�ส่งเสริม่ให้ม่ีความ่ต่ระหนัักถึงความ่สำคัญี่ 

ของการขจ้ัด้ความ่ส้ญี่เปุ่ล้่า สร้างนัวัต่กรรม่ในัการบริหารจ้ัด้การ 

ที�ม่ีผู้ล้ต่่อความ่สาม่ารถในัการแข่งขันัขององค์กร แล้ะช่วย 

ยกระดั้บ ผู้ล้ติ่ภาพของผู้ลิ้ต่ภณัฑ ์ทั�งภาคการผู้ลิ้ต่ แล้ะบริการของ

อุต่สาหกรรรม่ไทย 

ส.ส.ท. จ้ัด้งานันัำเสนัอผู้ล้งานัขององค์กรที�นัำระบบ 

Lean ม่าปุ่ระยุกต่์ใช้ในัองค์กรจ้นัปุ่ระสบผู้ล้สำเร็จ้ เพื่อรับรางวััลิ 

Thailand Lean Award 2022 รอบชงิชนะเลิศิ วนััที� 29 ม่ถินุัายนั 

2565 ณ ห้องแกรนัด้์ฮอล้ล้์ ศ้ินัย์นิัทรรศิการแล้ะการปุ่ระชุม่- 

 ด้ร.จุ้ล้พงษ์ ทวีศิรี รองปุ่ล้ัด้กระทรวงอุต่สาหกรรม่ ปุ่ระธานัม่อบรางวัล้

 ศิ .ด้ร .นัพ.ปุ่ระสิทธิ�  วัฒนัาภา คณบดี้คณะ

แพทยศิาสต่ร์ศิิริราชพยาบาล้ ม่หาวิทยาล้ัยม่หิด้ล้  

รศิ.นัพ.วศิิษิฎ ์วาม่วาณชิย ์ผู้้อ้ำนัวยการโรงพยาบาล้

ศิริริาช รศิ.นัพ.เชิด้ชยั นัพม่ณจี้ำรสัเลิ้ศิ รองผู้้อ้ำนัวย

การโรงพยาบาล้ นัำเสนัอผู้ล้งานัการปุ่ระยุกต์่ใช้

ระบบ Lean ของโรงพยาบาล้ แล้ะนัำทีม่แพทย์

พยาบาล้ รับรางวัล้ Diamond Award 
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 บริษัท ซีพีแรม่ จ้ำกัด้ (โรงงานัล้าด้กระบัง) รับรางวัล้ Silver Award  บริษัท สุราษฎร์ธานัี เบเวอเรช จ้ำกัด้ รับรางวัล้ Bronze Award

 โรงพยาบาล้ศิิริราช รับรางวัล้ Popular Vote

 บริษัท โซนัี� เทคโนัโล้ยี (ปุ่ระเทศิไทย)  จ้ำกัด้  บริษัท 

ไทยซัม่ม่ิท พีเคเค จ้ำกัด้   บริษัท ระยองวิศิวกรรม่

แล้ะซ่อม่บำรุง จ้ำกัด้ รับ Certificate Lean Model 

Award

ไบเทค บางนัา โด้ยได้้รับเกียรต่ิจ้าก ด็ร.จุลิพงษ์ ทวัีศรี รองปีลิัด็

กิระทรวังอุติ์สาหกิรรม เปุ่็นัปุ่ระธานัม่อบรางวัล้

Thailand Lean Award เปุ่็นัรางวัล้ที�ส่งเสริม่ให้ม่ีความ่

ต่ระหนัักถึงความ่สำคัญี่ของการขจ้ัด้ความ่ส้ญี่เปุ่ล่้า สร้าง

นัวัต่กรรม่ในัการบริหารจั้ด้การที�ม่ีผู้ล้ต่่อความ่สาม่ารถในัการ

แข่งขันัขององค์กร แล้ะช่วยยกระดั้บผู้ลิ้ต่ภาพของผู้ลิ้ต่ภัณฑ์ 

ทั�งภาคการผู้ล้ิต่ แล้ะงานับริการ การจ้ัด้กิจ้กรรม่ปุ่ระกวด้ผู้ล้งานั 

การปุ่ระยกุต่ใ์ชก้ารบรหิารจ้ดั้การองคก์รด้ว้ยรปุ้่แบบ Lean นัี� ส.ส.ท. 

ได้้จ้ัด้ขึ�นัเป็ุ่นัครั�งที� 13 โด้ยม่องเห็นัปุ่ระโยชนั์ที�จ้ะเกิด้ขึ�นักับ

องค์กร จ้ึงได้้เปุ่ิด้โอกาสให้กับองค์กรที�ด้ำเนัินัระบบการบริหาร

จ้ัด้การองค์กรแบบ Lean ทั�งภาคการผู้ล้ิต่ แล้ะงานับริการได้้ม่า

แล้กเปุ่ล้ี�ยนัปุ่ระสบการณ์ ผู้่านัการให้คำแนัะนัำจ้ากผู้้้เชี�ยวชาญี่

ที�ม่ีปุ่ระสบการณ์โด้ยต่รง เพื�อให้องค์กรสาม่ารถนัำผู้ล้การให้ 

คำแนัะนัำไปุ่ปุ่รับปุ่รุงเปุ่็นัการเพิ�ม่ศิักยภาพของบุคล้ากร ไปุ่ส้่การ

พฒันัาองคก์ร แล้ะเปุ่น็ัการยกยอ่งปุ่ระกาศิเกยีรต่คิณุใหก้บัองค์กร 

ให้เปุ่็นัที�ร้้จ้ักในัระด้ับปุ่ระเทศิ

 ปีี 2022 มีองค์กิรได็้รับรางวััลิ ด็ังนี�

 Diamond Award:  โรงพยาบาลิศิริราช

 Silver Award: บริษัท ซีพีแรม จำกิัด็ (โรงงาน

ลิาด็กิระบัง)

 Bronze Award: บริษทั สรุาษฎีร์ธาน ีเบเวัอเรช จำกัิด็

 

องค์กิรทีได็้รับ Certificate Lean Model Award 

 บริษัท โซนัี� เทคโนัโล้ยี (ปุ่ระเทศิไทย) จ้ำกัด้  

 - Project :  Car Audio Lean supply chain

 - Project :  Lens External & Internal Lean supply 

chain

 บริษัท ไทยซัม่ม่ิท พีเคเค จ้ำกัด้

 - Project :  Axle Line

 บริษัท ระยองวิศิวกรรม่แล้ะซ่อม่บำรุง จ้ำกัด้ 

 - Project :  Engineering processing time reduction 

Popular Vote : โรงพยาบาล้ศิิริราช TPA
news




